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 في تقرير «كولدويل بانكر» األسبوعي

 النتشالها من الديون المتراكمة عليها التي تتجاوز ١٠ مليارات يورو

 لقياس المؤسسات والسياسات التي تسّهل حرية حركة البضائع عبر الحدود

 ٥٠٪ انخفاضًا في أسعار األراضي الصناعية 
لتسجل أدنى معدل لها في ٣ سنوات

 «الهيئة العامة لالستثمار» تدرس االستثمار
  في شركة كونتننتال األلمانية للسيارات

 «بيان»: الكويت في المركز الـ ٥٩ عالميًا
  لمؤشر «ETI» ضمن ١٢١ دولة

 قال التقرير العقاري األسبوعي لشركة «كولدويل 
بانكر العاملية «ان األراضي الصناعية واملخازن لم تكن 
مبنأى عن تداعيات األزمة املالية العاملية، حيث كان 
لتلك األزمة األثر األكبر عليها وتســـببت في تراجع 
أسعارها بشكل حاد وبنسبة ٥٠٪ مسجلة أدنى معدل 

لها منذ نحو ثالث سنوات.
  وأكد التقرير أن ســـعر املتر في شوارع الشويخ 
الصناعية الرئيســـية فقد ٧٠٠ دينار من قيمته التي 
كانت قد بلغت ١٥٠٠ دينار في حني أصبحت أسعار تلك 
الشـــوارع تتراوح بني ٨٠٠ و٩٠٠ دينار، أما الشوارع 
الداخلية ملنطقة الشويخ الصناعية فقد شهدت تراجعا 

من ٧٥٠ دينارا  للمتر الى بني ٤٠٠ و٥٠٠  دينار.
  وأفاد التقرير بأنه فيما يخص منطقة الري احملاذية 
للشويخ الصناعية والتي تبقى أسعارها األقرب إلى 
أسعار الشـــويخ فقد تراجع سعر املتر في شوارعها 
الرئيسية من ١٢٥٠ وهو السعر في يونيو ٢٠٠٨ إلى 
ما يتراوح بني ٧٥٠ و٨٥٠  دينارا، في حني بلغ ســـعر 
املتر للشوارع الداخلية في الري بني ٤٠٠ و٤٥٠  دينارا 
بعدما كان ســـعره جتاوز ٧٥٠ دينارا، خاصة أن تلك 
املنطقة شهدت خالل الفترة األخيرة العديد من املجمعات 
التجارية ومعارض السيارات التي أضافت لها قيمة 

ورفعت من أسعارها بشكل ملحوظ.
  وأشار التقرير إلى أن منطقة أبو فطيرة احلرفية 
شهدت أسعارا مرتفعة خالل الفترة االخيرة حيث وصل 
ســـعر املتر فيها إلى نحو ٢٠٠٠ دينار، أما اآلن وبعد 
مرور أشهر على بدء األزمة فقد تراوح سعر املتر بها 
بني ١١٠٠ و١٢٠٠ دينار، وذلك وفقا آلخر الصفقات التي 
متت باملنطقة. ويشير التقرير إلى أن أسعار منطقة 
أبو فطيرة احلرفية ستتوقف خالل الفترة املقبلة على 
مدى النجاح الذي ستحققه املنطقة، فيما شهدت منطقة 
الشعيبة أعلى مستوى للتراجع حيث انخفض سعر 
املتر بها من ٢٥٠  دينارا للمتر في منتصف ٢٠٠٨ إلى 
بني ٧٥ و١٥٠ دينارا بنســـبة تراجع بلغت في حدود 
٧٠٪ موضحـــا أن الطلب على األراضي الصناعية في 
تلك املنطقة محـــدود ويقتصر فقط على الصناعيني 

الراغبني في إنشاء مصنع أو عمل توسعات.
  وأرجع التقرير السبب في تراجع أسعار مختلف 
األراضي الصناعية فـــي البالد أوال إلى األزمة املالية 
العاملية التي أثرت على مختلف القطاعات العقارية مبا 
فيها قطاعا الصناعية واملخازن، إلى جانب تصريحات 
الرئيس األميركي باراك أوباما الذي أكد خالله أن القوات 
األميركية ستنسحب تدريجيا من العراق خالل العام 
احلالي، مؤكدا أن تواجد تلك القوات كان له األثر األكبر 
في الطفرة التي شاهدتها أسعار األراضي الصناعية 

واملخازن خالل السنوات اخلمس املاضية.
  فيما تطرق التقرير إلى األسعار في منطقة صبحان 
التي حققت بعد األزمة تراجعا من ٥٠٠ دينار للمتر إلى 
نحو ٣٠٠ دينار، وكذلك احلال في منطقة العارضية 
التي فقد سعر متر املخازن بها ٢٥٠ دينارا حيث كان 
سعر املتر قبل األزمة ١٠٠٠ دينار ووصل اآلن إلى ٧٥٠ 
دينارا. وأشار التقرير إلى أن إيجارات املخازن حققت 
كذلك انخفاضا ملحوظا بسبب الظروف احلالية التي 
مير بها الســـوق احمللي، حيث بلغت نسبة تراجعها  
٥٠٪ مقارنة مع أسعار املخازن في منتصف العام ٢٠٠٨. 
وأضاف أن إيجار متر املخازن في منطقة الشـــويخ 
الصناعية والعارضية كان يبلغ ٨ دنانير واآلن وصل 
إلى سعر ٤ دنانير، إلى جانب أن العرض اآلن أصبح 
يشهد تزايدا على عكس احلال في السابق، حيث كان 
السوق يشـــهد شـــحا كبيرا في األراضي الصناعية 
واملخـــازن. أكد التقرير أن الســـوق ينتظر مزيدا من 
التراجع إذا ما أقدمت البنوك احمللية على تسييل ما 
لديها من عقارات مرهونة ألشخاص أو شركات متعثرة 
عن السداد، مشيرا إلى انه لم يعد هناك رؤية واضحة 
ملســـتقبل القطاع العقاري الذي تآكل في ظل األزمة 
احلالية، الســـيما مع عدم اتخاذ البنوك ملوقف جتاه 
تلك العقارات، ســـواء اعطاء مالكها مهلة للسداد عن 
طريق ترحيل الدفعات املتعثرة ملواعيد الحقة وهو ما 
سيساهم في استقرار األسعار على ما هي عليه اآلن 
ويوقف نزيف األســـعار، أو إقرار بيعها في السوق، 

مما يدفع األسعار إلى مزيد من التراجع. 

 فرانكفورت ـ رويترز: أفادت مجلة فيرتشافتس 
فوخه األملانية األسبوعية بأن الهيئة العامة لالستثمار 
رمبا تدرس االستثمار في شركة مكونات السيارات 
األملانية كونتننتـــال. وقالت املجلة االقتصادية إن 
«مســـتثمرين كويتيني» أجروا في األيـــام القليلة 
املاضية اتصاالت مع كارل توماس نومان الرئيس 
التنفيذي للشـــركة، وأضافت أنهم عقدوا اجتماعا 
أيضا في هانوڤر مع كريستيان فولف رئيس وزراء 
والية سكسونيا السفلى حيث مقر الشركة ملناقشة 
اجلوانب السياسية الســـتثمار محتمل. وقالت إن 
هيئة االستثمار التي متلك حصة نسبتها ٦٫٩٪ في 
داميلر وتعد ثاني أكبر مســـاهم في شركة صناعة 
الســـيارات هي مســـتثمر محل ترحيب في أملانيا، 
وجتاهد شركة صناعة مكونات السيارات األملانية 
ومساهمها الرئيسي شافلر للعثور على حل ملشكلة 
الديون املتراكمة عليها والتي تتجاوز العشرة مليارات 

يورو. وقال متحدث باسم الشركة «تواصل كونتننتال 
اتصاالتها مع مستثمرين محتملني وقد نظمت جوالت 
ترويجية وصل عدد املشاركني فيها إلى ٣٠٠ شخص 
وكانت نتائجهـــا ايجابية جدا، اليزال هناك اهتمام 
بكونتننتال» لكنه رفض التعليق عندما ســـئل عن 
هيئة االســـتثمار الكويتية. وبشكل منفصل أفادت 
مجلة فوكوس األملانية األســـبوعية أن كونتننتال 
وفرت سيولة بنحو ١٠٠ مليون يورو بنهاية الربع 
الثاني من العام عن طريق ارجاء سداد مستحقات 
ملورديها، وقالت فوكوس إنه رغم حصول املوردين 
الحقا على مستحقاتهم زائد الفوائد إال أن بعضهم 
هدد بوقف تسليمات كونتننتال إذا تكرر األمر. وأكد 
املتحدث نبأ تأخر ســـداد مستحقات املوردين قائال 
إنه جزء من حزمة اجراءات تشمل تأجيل مستحقات 
ملوظفي الشـــركة بغية إدارة السيولة وأداء ديون 

كانت مستحقة بنهاية الربع الثاني. 

املؤشر الســــعري نتيجة احلركة 
النشطة على مجموعة من األسهم 

القيادية.
  هذا وبدا أن السوق أصبح في 
اآلونة األخيرة أكثر ارتباطا بأداء 
إذ كان  العاملية،  أسواق األســــهم 
لعودة تلك األسواق إلى االرتفاع 
في األسبوع املاضي دور أساسي في 
تغلب سوق الكويت على االجتاه 
الهابط الذي اتخذه في األســــابيع 
السابقة. كما وجتاوب السوق مع 
جملة من العوامــــل األخرى التي 
برزت في األسبوع املاضي، منها 
تخطي النفط عتبة الـ ٦٠ دوالرا 
مجددا، وأخبار الصفقات والعقود 
التــــي مت اإلعالن عنهــــا لعدد من 
إلى  الشركات املدرجة، باإلضافة 
دخول أطراف جديدة في املزاد على 
حصة الهيئة العامة لالستثمار في 
بنــــك بوبيان. ومن ناحية أخرى، 
عكس التذبذب في حركة السوق 
خالل األسبوع املاضي حالة الترقب 
واحلذر التي تهيمن على املتعاملني، 
وخصوصا جلهة النتائج النصف 
سنوية، إذ لم يعلن عنها حتى اآلن 
سوى ما يقارب ٨٪ من الشركات 

املدرجة في السوق الرسمي. 

والعربي، احتلت الكويت املركزين 
األخير وما قبل األخير على التوالي 
جلهة اإلدارة احلدودية. هذا وجاء 
ترتيب الكويت ٥٤ من حيث البنية 
التحتية للمواصالت واالتصاالت 
على صعيد دول العالم، في حني 
حلت في املرتبة األخيرة خليجيا 
والســــابعة عربيا، أما جلهة بيئة 
األعمال فقــــد جاء ترتيب الكويت 
اخلامــــس مقارنة بــــدول اخلليج 

األخرى والسابع عربيا.

  مؤشرات التداول

  وعن ســــوق الكويت لألوراق 
املالية استطاع أن يعود إلى حتقيق 
املكاســــب خالل األسبوع املاضي 
وذلك بعد ثالثة أسابيع متتالية من 
تسجيل اخلسائر، والتي كان أقساها 
في األسبوع قبل املاضي حني تكبد 
السوق أكبر خسارة أسبوعية منذ 
يناير من العام احلالي، وقد متكن 
مؤشر السوق السعري من جتاوز 
حاجز الـ ٧٫٥٠٠ نقطة مجددا بعد 
أن هبط دون مستوى ٧٫٤٠٠ نقطة 
في اليوم الثاني من األسبوع، بينما 
سجل املؤشر الوزني منوا أسبوعيا 
بلغ ما يقارب ثالثة أضعاف منو 

يصقل خبراتهم ويطور أداءهم من 
خالل العمل في أســــواق متباينة 
ومع شرائح عمالء مختلفة، معربا 
عن اعتزاز بيتــــك بحجم اإلقبال 
على خدماته ومنتجاته سواء في 
الســــوق الكويتي أو في األسواق 
الدولية، وهذا ال يتأتى إال بتحقيق 
عنصرين مهمــــني يحرص بيتك 
عليهما دوما، وهما جودة اخلدمة، 
والسعر املنافس الذي يعتبر األقل 

بالنسبة للسوق.
  من جانبــــه قال ممثل برنامج 
إعادة الهيكلة ان بيتك يقدم أفضل 
األمثلة اليوم علــــى دعم العمالة 
الوطنية بتعيينه هذه الدفعة من 
الشباب، خاصة بعد تقدمي برنامج 
تدريبي مكثف استمر عدة شهور، 
وهو ما يدعــــو املعينني إلى بذل 
أقصى اجلهود لتحقيق األداء املتميز 
في بيئة عمل صاحلة وبعد برنامج 

تدريبي مبستوى عاملي.
  كما أكد املدير العام لشــــركة 
االستثمار البشري د.عمار احلسيني 
أن العالقة بني بيتك والشركة متثل 
منوذجا في االهتمــــام بالعنصر 
البشــــري ضمن مساهمات بيتك 
املتعددة والتي أصبحت تشــــمل 
مختلف جوانب املجتمع، مؤكدا ان 
التدريب وتطوير الذات عملية مهمة 
ومســــتمرة في حياة كل موظف، 
ويجــــب أن تكــــون دائما مبنزلة 
احملرك الذي يقود الطموحني إلى 
أعلى املناصب، خاصة وان بيتك 
يعتبر فرصة مناسبة لكل مجتهد 
يسعى إلى حتقيق النجاح، وبيئة 
عمل تطلق قدرات اإلبداع واالبتكار 

لدى موظفيها. 

هارفارد البنوك اإلسالمية.
  وقــــال العمــــر إن بيتك يضع 
انتشاره الدولي والذي وصل إلى 
١٧٥ فرعا في نحو ٢٠ دولة حول 
العالــــم بتصــــرف عمالئه، حيث 
يجرى تنفيذ مشروع مهم لربط 
فروع بيتــــك اخلارجية وتوحيد 
صورة العميل بحيث ميكنه التمتع 
باخلدمة فــــي أي من تلك الفروع 
بشكل كامل، رغم أن ذلك يتم اآلن 
في حدود ضيقة في بعض الدول 
مثل تركيا والبحرين وماليزيا، إال 
أن الهدف أن يكون ذلك عاما وشامال، 
تأكيدا لعاملية املؤسسة وأهمية أن 
يكون بيتك مع عمالئه في كل مكان 
بالعالم، كما أن ثمة خططا لتدريب 
موظفينا في الفروع اخلارجية مبا 

مــــن اإلمكانيات  ومكانته ولديه 
املاديــــة والقدرات البشــــرية، ما 
يؤهله ملواجهة التحدي مشــــيرا 
إلى أن تخريج هذه الدفعة اجلديدة 
من الشــــباب الكويتي للعمل في 
اخلطوط األمامية مبواجهة العمالء 
ســــواء في الفروع املنتشرة في 
أنحاء البالد، أو في مركز االتصال 
«الكول سنتر»، يعبر عن ثقة بيتك 
في قدرة العنصــــر الوطني على 
حتقيق النجاح واملثابرة وتطوير 
الذات، وهو نهج اســــتمده بيتك 
منذ نشأته، حينما أفسح املجال 
للعمل أمام الرجال والسيدات الذين 
أصبحوا فيما بعد من ابرز قيادي 
العمل املالي اإلسالمي في الكويت 
واملنطقة، واستحق بيتك بذلك لقب 

١٣٥ متدربا ومتدربة من الشباب 
الكويتــــي بالتعاون مع شــــركة 
البشــــري وبرنامج  االســــتثمار 
إعادة الهيكلة والعمالة الوطنية، 
ان بيتــــك ال يعمل علــــى إقصاء 
اآلخرين ويسعده أن تتحول جميع 
البنوك إلى العمل وفق الشريعة، 
ونعتقد أن هنــــاك طلبا متزايدا 
على اخلدمات املالية اإلسالمية في 
الكويت واملنطقة، وكثيرون يرون 
اإلقبال والنمو، فرصة للمؤسسات 
الراغبة في العمل وفق  والبنوك 
الشريعة، وميزة ستتيح للعمالء 
االختيار بــــني عدة بدائل، وبيتك 
بحكم ريادته وما حققه من جناح 
يعتبر ذلك حتديا جديدا، يستطيع 
فيــــه أن ينافس ويعــــزز قدراته 

 جدد الرئيس التنفيذي لبيت 
الكويتي «بيتك» محمد  التمويل 
ســــليمان العمر ترحيــــب بيتك 
البنوك اإلسالمية  باملنافسة بني 
وبعضهــــا وبينهــــا ونظيرتهــــا 
التقليديــــة، وتقديــــره ألهميتها 
في االرتقاء مبســــتويات اخلدمة 
وتطوير العمل املصرفي وتعزيز 
األداء االقتصادي بشكل عام، قائال 
إن إنشــــاء بنك إسالمي جديد أو 
أمر  االســــتحواذ على بنك قائم، 
يخدم مسيرة العمل املالي اإلسالمي 
ويعبر عن جناح منهج بيتك وعمق 
نظرة املؤسسني األوائل الذين قرأوا 
املعطيات آنذاك بشــــكل صحيح، 
وحتملوا املشاق، وتركوا ملن جاء 
بعدهم مهمة تعزيز البناء وحصد 
النتائج وثمار النجاح، وهي بالشك 
قصة جناح، تضيف بعدا جديدا 
لالقتصاد الكويتي، فقد تأســــس 
بعد بيتك بسنوات قليلة عشرات 
الشــــركات تعمل وفق الشريعة، 
ومازالت شركات عديدة تتحول إلى 
العمل املالي اإلسالمي، وأصبح في 
السوق بجانب بيتك ثالثة بنوك 
ويجرى العمل إلنشاء الرابع، ولم 
يكن ذلك على حساب حصةـ  بيتك 
ـ السوقية، بل على العكس، كان 
السوق ينمو، وكانت حصة بيتك 
تزداد بشكل مطرد وصل إلى ٢٥ 
٪ ســــنويا، وانطلق بيتك ـ نحو 
العاملية بعــــد ما حققه من جناح 
في السوق احمللي، وأصبح املرجع 
للبنوك اإلسالمية، في جناحاته، 
وما يقدمه من خدمات ومنتجات 

مبتكرة. 
  وأضاف العمر في حفل تخريج 

 قال التقرير األسبوعي لشركة 
املنتــــدى  ان  بيــــان لالســــتثمار 
العاملي أصدر مؤخرا  االقتصادي 
«تقريــــر متكني التجــــارة العاملي 
٢٠٠٩» الــــذي يهدف إلــــى تقييم 
عوائق التجــــارة الدولية في ١٢١ 
دولة حول العالم باستخدام مؤشر 
 Enabling Trade» ،متكني التجارة
Index - ETI». وقد أكد التقرير على 
ضرورة استمرار تذليل املصاعب 
بني البائعني واملشترين في العالم 
والتقليل من تكاليف عمليات التبادل 
التجاري على الرغم من األوضاع 
االقتصادية احلالية، ويقوم مؤشر 
ETI بقياس املؤسسات والسياسات 
واخلدمــــات التي تســــهل احلركة 
احلرة للبضائع عبر احلدود وحتى 
وجهتها األخيرة، وذلك من خالل 
تقييم أربعة مجاالت أساسية لتمكني 
التجارة، وهي سهولة الدخول إلى 
السوق واإلدارة احلدودية والبنية 
التحتية للمواصالت واالتصاالت 

وبيئة األعمال.
التصنيف قد  التقريــــر    وقال 
احتوى على ١١ دولة عربية تشمل 
دول اخلليج الست باإلضافة إلى 
مصر وسورية واألردن وتونس 
واملغــــرب. وجــــاءت الكويت في 
املركز الـ ٥٩ عامليا جلهة املؤشــــر 
العــــام «ETI»، فيما احتلت املركز 
األخير على صعيد الدول اخلليجية 

واملرتبة التاسعة عربيا.
  أما من حيث املجاالت األساسية 
األربعة لتمكني التجارة، قال التقرير 
ان الكويت قد حلــــت في املرتبة 
الـ ٧٦ على الصعيــــد العاملي من 
حيث سهولة الدخول إلى السوق 
وفي املركز الثامن عربيا واخلامس 
خليجيا، وحتتــــل الكويت املركز 
١١٢ عامليا من حيث فاعلية اإلدارة 
اجلمركية واملرتبة الـ ٦٩ من حيث 
كفاءة إجراءات االستيراد والتصدير. 
وعلــــى الصعيديــــن اخلليجــــي 

 العمر يكرم أحد املتدربني

 أثناء تكريمه ١٣٥ موظفًا أنهوا برنامجًا تدريبيًا

 العمر: حصة «بيتك» السوقية تزداد مع دخول منافسين جدد

 «التجاري» كّرم دفعة من الموظفين الجدد

 قام البنك التجــــاري بتكرمي دفعة جديدة من املوظفني 
الذين اجتازوا بنجاح برنامج تأهيل املوظفني اجلدد والذي 
استغرق ثالثة أشهر من التدريب العملي والنظري، حيث مت 

تدريبهم خاللها على أسس العمل املصرفي االحترافي.
   وأعربت مساعدة مدير عام إدارة املوارد البشرية هدى 
صادق عن أن هــــذا البرنامج اشــــتمل بداية على اجلانب 
النظري ملدة شهر كامل، مت من خالله تعريف املوظف بكل 
ما يتعلق بالعمل املصرفي، من خالل االســــتعانة مبدربني 

متخصصني من داخل وخارج البنك، إلثراء البرنامج التدريبي 
بخبراتهــــم العملية في املجال املصرفــــي. أما عن اجلانب 
العملي الذي ميتد لشــــهرين كاملــــني، فيهدف إلى متكني 
املوظف من االحتكاك الفعلي بالعمل، وذلك بتوزيعهم على 
إدارات البنك املختلفة وفروعه املنتشرة مبختلف مناطق 
الكويت، الكتساب املهارات الالزمة لتقدمي أفضل اخلدمات 

التي تلقى رضا واستحسان العمالء.
   وشــــددت على أن مثل هذه البرامج التدريبية حتقق 

جزءا من أهداف البنك التجاري بتشجيع الكوادر الوطنية 
وتدريبهم لشغل مناصب إشرافية وقيادية في املستقبل، 
كما أشــــارت إلــــى ان قدرة البنك التجــــاري الكويتي على 
التوســــع والنمو بصورة كبيرة، تعتمد بشــــكل أساسي 
على العنصر البشــــرى املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل 
البنك قصارى جهده في التدريب والتحفيز للحفاظ على 
املســــتوى املهني العالي والسمعة الطيبة التي يتمتع بها 

موظفو «التجاري». 

 خطوة ضمن مشوار األلف ميل

 »المتخصص»: تشكيل لجنة عقارية 
يمثل قفزة في مشوار تنمية العقار

 أشاد التقرير األسبوعي لشركة املتخصص العقارية باخلطوة 
التي اتخذتها وزارة التجارة في الكويت مؤخرا بتشكيل جلنة لدراسة 
تنظيم وتطوير الســــوق العقاري، معتبرا إياها اخلطوة األســــرع 
في مشــــوار األلف ميل نحو إيجاد سوق عقاري كويتي قوي ميكن 
االعتماد عليه في دعم االقتصــــاد الوطني الكويتي من خالل إعداد 
خطة حتفيز لقطاع العقار تشــــمل عددا من املعايير والشروط مبا 
يعيد الزخم إلى القطاع الذي جاء في املرتبة الثانية بعد القطاع املالي 
من حيث درجة التأثر من األزمة العاملية وينتشــــله في ذات الوقت 
من شبح أزمة متويل. ودعا التقرير وزارة التجارة إلى االعتماد على 
الكفاءات الفنية في تشكيل اللجنة العقارية واالبتعاد عن العالقات 
الشخصية الفردية والبحث عن األساليب العلمية، وعدم االعتماد 
على اي صاحب مصلحة حتى تتمكن اللجنة من إعادة دعم القطاع 

العقاري مبقترحاتها وأفكارها.
  كما دعا التقرير كل من يستطيع القيام بطرح بعض األفكار غير 
امللزمة للجنة الى أن يقوم بذلك بعيدا عن فرض فكره حتى يتسنى 
للجنة أن تكون بعيدة عن شــــبهات مساعدة شركات استثمارية أو 

عقارية بعينها.
  وبني التقرير أن اللجنة يجب أن تلتزم بالبحث عن السبل الكفيلة 
بإيجــــاد احللول واملقترحات التطويرية والداعمة الجتذاب رؤوس 
األموال الوطنية واألجنبية لالســــتثمار في القطاع ليصبح القطاع 
العقاري الكويتي رافدا من الروافد التي يعتمد عليها مستقبال للموارد 
للقطاعني اخلاص والعام ويكون لبنة رئيســــية لصناعة العقار ملا 

يخدم هذا القطاع بعد النفط.
  وأضاف التقرير أن اللجنة يجب أن يقع على عاتقها إيجاد األنظمة 
والتشريعات الالزمة إلدارة وتنظيم قطاع العقارات في الكويت وآليات 
العمل للمكاتب العقارية وسبل إدارة احملافظ العقارية باإلضافة إلى 
إقامة مراكز للدراسات والبحوث، وكذلك تقع على اللجنة اجلديدة 
مسؤولية تنمية الوعي والثقافة واملعارف الالزمة للتعامل في قطاع 
العقار، وكذلك العمل على تنظيم املسائل املتعلقة بالتحويل والرهن 
والتثمني العقاري، وإيجاد النظام الصارم الذي يحدد املسؤوليات 
وااللتزامات بحيث ميكن إقرار القوانني التي تراها اللجنة مناسبة 

لدعم القطاع العقاري في دور االنعقاد القادم ملجلس األمة. 

 «المركزي األوروبي» يدعو دول اليورو
   إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة

 باريسـ  رويترز: دعا رئيس البنك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه امس دول منطقة اليورو إلى بذل 
كل ما بوسعها لتعزيز الثقة في االقتصاد مع احلفاظ 
على مصداقية امليزانيات فــــي األجل الطويل. وقال 
تريشيه، في مقابلة مع قناة «ال.سي.آي» التلفزيونية 
الفرنسية، «أعتقد أن هناك قبل كل شيء مشكلة ثقة 
(في منطقة اليورو) ال مشكلة مالءة مالية». وأضاف 
«من املهم جدا القيام مبا يجب القيام به اليوم وتعزيز 
الثقــــة في عودة االنضباط (إلى امليزانية) غدا وبعد 
غد. هذا مهم جدا جدا». وقال تريشيه إن دول منطقة 
اليورو تعــــي التزامها بضبط امليزانيات لكن اليزال 

ينبغي عليها إعادة النظر في أولوياتها على صعيد 
اإلنفاق. وقال «ما أقوله ببساطة هو أننا ننفق أكثر 
من الــــالزم وينبغي أن نقلص اإلنفــــاق، ينبغي أن 
نعــــود إلى االنضباط (في امليزانيــــات) وأن نتحلى 
باملصداقيــــة». كان وزير امليزانية الفرنســــي ايريك 
ويرث أبلغ «رويترز» األسبوع املاضي أن فرنسا لن 
تخفض عجز ميزانيتها العامة إلى ٣٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي حتى عام ٢٠١٣ أو ٢٠١٤. ويدور العجز بني 
٧ و٧٫٥٪ في ٢٠٠٩ و٢٠١٠. ومن املتوقع زيادة نسبة 
الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي في فرنســــا لتصل 

إلى ٧٧٪ هذا العام و٨٣٪ في ٢٠١٠. 

 نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق

 البنوك ٣١٪

 االستثمار
٪١١  

 التأمني ١٪ العقار ٧٪
 الصناعة ٨٪

 اخلدمات ٢٩٪

 األغذية ٢٪ 
 غير الكويتي

٪١١  

 لقطة جماعية تضم املوظفني اجلدد املكرمني


